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GAZETA SĄDOWA WARSZAWSKA
Warszawa, 7 (20) Maja 1905 roku Nr 20
~Pan Stefan Godlewski za- puszczamy, że kwestyję tę możnamieścił w „Kraju” bardzo intere- by obecnie przeprowadzić w dusujący artykuł o przymusie języ- chu dla języka polskiego przychylkowym. Autor podnosi tu między nym.
innemi, że, wbrew prawu, usunię~W Chicago władze policyjne
to na naszych drogach żelaznych
język polski nie tylko z biurowo- niedawno opublikowały taksę kar,
ści, lecz nawet z napisów stacyj- wymierzanych za bijatyki, która
nych, a dodajmy od siebie z ogło- różniczkuje przeróżnego rodzaju
szeń. Te ostatnie mogą być druko- kategoryje gwałtów.
A więc za policzek, wymierzowane we wszystkich językach,
prócz naszego. Jest to niczem nie- ny lewą ręką, winowajca płaci jeusprawiedliwiona dowolność. Nie- den dolar, prawą – dwa, za polidawno jeden z tutejszych przemy- czek dany stojący – pięć, za udesłowców, któremu odmówiono wy- rzenie zaś siedzący – cztery i t. d.
Oryginalna ta taryfa została
wieszenia ogłoszenia polskiego na
stacyi dróg żel. nadwiślańskich, powołana do życia wskutek gorączudał się ze skargą do zarządu dróg ki wyborczej, w czasie której w
żelaznych. O ileby skargę tę odda- krainie business’u przeciwnicy
lono, zamierza on odwołać się do I przeróżnych partyj wyborczych
departamentu senatu. Warto, by uciekają się do policzkowania, jako
zarządy kolejowe w Królestwie do środka najwięcej przekonywazwróciły się z ogólnem w tej mierze jącego, i chodzi tu już nie tyle o
żądaniem do ministeryjum. Przy- liczbę uderzeń, ile o ich dosadność.
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Warszawa, 14 (27) Maja 1905 roku Nr 21
A przecież dość przeczytać
Od jednego z tutejszych adwokatów przysięgłych odbieramy słowa tekstu plenipotencyi, aby
list następujący:
dojść do przeświadczenia, że o ile
Wiadomo, że adwokaci krajo- strony gruntownie języka rosyjwi zastępują strony w sądach na skiego nie rozumieją (a tylu ich
zasadzie udzielonych im plenipo- jest) tak być nie powinno, że podpisujący się na dokumencie, witencyj.
Plenipotencyje te drukowane nien dokładnie pojmować, w czem
są na blankietach i strona w chwili przez swój podpis część praw swooddawania sprawy adwokatowi ich przelewa na innego.
Dlaczegoż więc tak się dzieje?
podpisuje je imieniem i nazwiskiem.
Otóż tekst na tych blankietach Może z tej racji, że nie chce się zadrukowany jest wyłącznie w języ- dawać sobie trudu w wypełnianiu
dwóch tekstów, a może przez proku rosyjskim.
Czy tak nakazuje prawo, czy ste bagatelizowanie czynności,
tekst polski obok urzędowego jest która bagatelizowaną być nie powinna.
zakazany?
Kończę radą. Stójmy silnie
Bynajmniej. Autor tych słów
posługiwał się i posługuje wyłącz- przy prawie i nie lekceważmy ponie blankietami dwu tekstowemi i zornych w kwestyi tak ważnej i
blankiety takie w składach z pleni- zasadniczej, jak języka, drobiapotencyjami istnieją, prawie wszy- zgów, a życie ogółu potoczy się
scy jednak adwokaci warszawscy z wolną od wybojów drogą, które
nich nie korzystają, używając wy- często niestety z naszej własnej
łącznie blankietów o jednym tek- winy utrudniają nam narodowy
pochód.
ście rosyjskim.
Warszawa, 4 (17) Czerwca 1905 roku Nr 24
~Bardzo interesującą i po- karnej w sądzie okręgowym wiżądaną pracę wydał świeżo p. leńskim sędziowie przysięgli, z
Henryk Cederbaum, adwokat pochodzenia polacy i litwini, wyprzysięgły, p. t. „Bezrobocie wo- razili życzenie złożenia przysięgi
bec prawa”.
w języku ojczystym. Żądaniu
temu, jak donoszą pisma, odmó~Podczas otwarcia sesyi wiono.
Warszawa, 11 (24) Czerwca 1905 roku Nr 25
~Koło obrony nieletnich gu powiatu warszawskiego o gotopodsądnych zyskało nowy poste- wości wnoszenia bezpłatnych
runek. Na podanie, wniesione do obron za nieletnimi do lat 17,
zjazdu sędziów pokoju I-go okrę- oskarżonymi za czyny, za które
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grozi kara więzienia, prezes tego
zjazdu, p. Anuczyn, odpowiedział
przychylnie.

Obrony za rok 1905 podjął się
p. Kazimierz Swieszewski, adwokat przysięgły.

Warszawa, 18 Czerwca (1 Lipca) 1905 roku Nr 26
Sprawy adwokatury polskiej. kat przysięgły z Moskwy, Ignacy
~W większem gronie adwoka- Łychowski, adwokat przysięgły z
tów polskich z Królestwa i z Cesar- Kijowa i Tadeusz Wróblewski, adstwa postanowiono wydać od przy- wokat przysięgły z Wilna.
szłego roku wspólnemi siłami
rocznik prawa p. t. „Themis pol~Z powodu ogłoszonej zaposka”. Będzie to wydawnictwo, któ- wiedzi o IV-ym zjeździe prawników
re ma służyć nauce prawa w Pol- i ekonomistów polskich, odbyć się
sce.
mającym w Krakowie w styczniu
1906 roku, prawnicy, a głównie ad~Dowiadujemy się, że nieba- wokaci, zamieszkali w Królestwie i
wem wyjść ma z druku słownik w Cesarstwie, postanowili wziąć jak
prawny języka polskiego. Wydaw- najliczniejszy udział w Kongresie,
nictwem tem zajmie się specyjalne zapisać się zawczasu na listę jego
grono. Koszt druku, papieru i ho- uczestników i opłacić składkę, nanoraryjum ponieść przyrzekli wet w razie, gdyby sami do Krakopp.: Aleksander Lednicki, adwo- wa przybyć nie mogli.
Warszawa, 25 Czerwca (8 Lipca) 1905 roku Nr 27
~Otwarta w dniu 1 Lutego nia biura na 53 dyżurach przyjęto
1905 roku konsultacyja adwoka- 940 osób. Jest to liczba pokaźna,
tów przysięgłych w Warszawie wskazująca, że instytucyja była porozwija się pomyślnie.
trzebna. Nie wątpimy też, że będzie
W ciągu pięciu miesięcy istnie- ona dalsze czyniła postępy.

KURJER WARSZAWSKI
Dnia 20 czerwca (3 lipca) 1905 roku Nr 181
Z Krakowa. Adwokat krakowcyjne zajęcie i licytację dwóch rząski, dr. Guńkiewicz, ma pretensje do
dowych statków rosyjskich „Narządu rosyjskiego w kwocie około
rew” i „San”, stojących przy moście
2000 koron. Dr. Guńkiewicz próbopodgórskim, a przybyłych do Krawał już rozmaitych środków wydokowa z komisją do spraw regulacji
bycia swojej należności, jednak bezWisły, wydelegowaną przez rząd roskutecznie. Obecnie wniósł dr. Guńsyjski. W kołach prawniczych z ciekiewicz podanie do sądu krajowego
kawością oczekują w tej sprawie
w Krakowie o zezwolenie na egzekuorzeczenia sądowego.
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Dnia 21 czerwca (4 lipca) 1905 roku Nr 182
Pokątni doradcy.
ne. Wykonywam wszystko staranNadesłano nam do redakcji nie i energicznie, bez zwłoki czasu.
kartkę reklamową:
Rekomendacje, świadectwa i
„Henryk Safirsztejn, Plac referencje właścicieli domów i
Grzybowski 16 w Warszawie. kupców na żądanie okazać mogę.
Przyjmuje do 10 rano i od 6-ej do
Mam nadzieję, iż W. P. niniej10-tej wieczór w domu, gdzie Ho- szy cyrkularz zaszczyci należytą
tel Poznański. Korzystna wiado- uwagą. Z wysokiem poważaniem
mość dla WW. pp. właścicieli do- H. L. Safirsztejn”.
mów w Warszawie.
Takich pp domorosłych „meMam honor zawiadomić W. P., cenasów”, niestety, namnożyło się
że przyjmuję do egzekwowania w Warszawie wielu, a co smutniejnależności z weksli, rewersów, wy- sze, że dzięki tego rodzaju reklaroków sądowych na niewypłacal- mom, znajdują oni łatwowiernych
nych lokatorów. Załatwiam wszel- klijentów.
ką korespondencję sądową i oboCzy tylko „klijenci” owych
wiązuję się wywindykować i po- „mecenasów” zawsze dobrze wynieść wszelkie sumy. Koszta egze- chodzą na korzystaniu z ich
kucyjne i sądowe wkładam swoje. usług? ... Mamy sporo danych, aby
Honorarjum bardzo umiarkowa- mniemać przeciwnie.
Dnia 27 czerwca (10 lipca) 1905 roku Nr 188
~Otrzymali prawo stawania wańcy uniwersytetu warszawskiew sądzie okręgowym warszawskim go Wincenty Zwoliński i Heljodor
pom. adw. przysięgłych: Edmund Wierzejski, przyjęci zostali na poŚniechowski i Antoni Kornecki.
mocników adwokatów przysięgłych przy warszawskim sądzie
~Starszy kandydat do posad okręgowym.
sądowych, Jan Nowicki, i wycho-

KRAJ
Petersburg, 13 (26) maja 1905 roku Nr 19
Echo zjazdu adwokatów. Po- ko przyszłość pokaże. Że jednak
pularność zjazdów, jakie urzą- już i w obecnym czasie nie bradzają różni zawodowcy rosyjscy, kuje rozczarowań, dowodzi
pociągnęła kilkakrotnie i pola- choćby fakt, iż, jak donoszą pików do wzięcia w nich udziału. O sma, biuro zjazdu adwokatów w
ile „z tej mąki będzie trochę rozesłanych protokółach nie pochleba” to, oczywiście, sama tyl- mieściła ani słowa o deklaracji,
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na zasadzie której warszawscy
prawnicy do zjazdu się przyłączyli i która to deklaracja była

szeroko dość dyskutowana. Warszawscy członkowie zjazdu podobno wygotowują protest.

Petersburg, 27 maja (9 czerwca) 1905 roku Nr 21
~Do stowarzyszenia, utworzo- 6) akademicki, 7) adwokatów, 8)
nego pod nazwą «Związek związ- kantorzystów, 9) nauczycieli ludoków» przystąpiły następujące związ- wych, 10) nauczycieli szkół średnich,
ki: 1) kolejowy, 2) lekarzy, 3) konsty- 11) farmaceutów, 12) żydowski, 13)
tucjonalistów ziemskich, 4) równo- dziennikarzy, 14) agronomów i statyuprawnienia kobiet, 5) inżynierów, styków, i 15) weterynarzy.
Petersburg, 3 (16) czerwca 1905 roku Nr 22
Ś. p. Emil Borszczow, adwo- swą duszę. Wychowaniec jeszcze
kat przysięgły, zakończył życie d. szkół krzemienieckich, brał wybit31 maja, w wieku lat 78 i w dniu ny udział w życiu młodzieży polwczorajszym pochowany został na skiej w Kijowie. Entuzjasta i idecmentarzu wołkowskim. Zmarły, alista, charakter prawy i nieskaziurodzony na Wołyniu z ojca rosja- telny, obdarzony wielką wrażliwonina i matki polki, od wczesnej ścią i żywością uczuć, zajmował się
młodości zrósł się z narodowością serdecznie losem polskiej młodziepolską i oddał jej niepodzielnie ży uniwersyteckiej.
Petersburg, 24 czerwca (7 lipca) 1905 roku Nr 25
W Kownie strejkowali wszy- pracowników, gdyż inaczej strejki
scy kanceliści sądu. Adwokaci, mogą tamować bieg normalny
wstawiając się za niemi do preze- czynności sądowych. Dokuczliwy
sa sądu, przedstawili mu koniecz- stan rzeczy obecny trwa już dni
ność podwyższenia pensji tych dziesięć.

Wybór: Karolina Stremska
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